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R O T T U M. 
'K ken die kleine Ada van Holland nu al meer dan twintig jaren en 

hoeveel maal zij mij al van Nieuwediep naar Oude Schild of terug 
heeft gebracht, zou ik niet kunnen zeggen. Thans echter vaart op 
dat traject de mooie Dageraad, pronkjuweel aller Wadden-booten. Het 
verdrongen gravinnetje is nieuwe banen gaan bewandelen en onder

houdt de verbinding tusschen Texel en Harlingen, zoodat thans de vrienden dei-
Waddeneilanden, die het riskante en ongeriefelijke van een bottertocht niet aan
durven, de drie Hollandsche eilanden Texel, Vlieland en Terschelling gemakkelijk 
in eenige dagen kunnen ffdoen«. 

De schepradertjes klauwden lustig door het Oude Vlie. 't Was laag water, 
de droge zandbanken begonnen te blinken in de morgenzon en ruige zeehonden 
lagen zich te koesteren op de randen; waar een steil walletje hun gelegenheid 
gaf om snel weg te duiken, als er gevaar kwam. Er woei een frisch zuidoosten
windje en de golfjes hadden witte kuifjes behalve op de wierwaarden, waar 
lange slierten zeegras kalmeerend over 't water lagen gestrekt. 

In Harlingen vond ik een reisgezel, die van Terschelling kwam, met camera's 
beladen; in Leeuwarden troffen wij de tweede, die wist te vertellen van millioenen 
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libellen, in Stavoren ontmoet; in een Groningsch dorpje pikten we den dokter 
op, die de instelling van plaatsvervangers roerade; en laat in den namiddag 
kwamen wij bij Lucas aan, nadat we op grondige wijze de eensporigheid van 
den Groninger Noorderspoorweg te beseffen hadden gekregen. En eigenlijk waren 
we nu al zoo goed als op Rottum. 

Dat kon echter nog wel tegenvallen; want maan en wind gaven reden, om 
een laag ty te verwachten. Om half twee in den nacht stonden we dan ook 
proviand te pakken voor een zeereis van een halven dag; en een uur voor zons
opgang reden we op een boerenkar langs 't welbekende kleiwegje door de 
bouwlanden, met luien Kees als vandehandsche. 

't Was doodstil en 't dauwde nog ferm. De geur van de roode klaver 
vervulde de lucht. De gerst leek nu somber met al de ruige, half neergebogen 
aren, en de tarwe stond rechtop, stil, zonder dat er één slanke halm wiegelde. 
Een paar koeien stonden bij een hek hunkerend uit te kijken naar den zeekant 
en loeiden dof, toen ze van den wring weg moesten, om ons door te laten. 

Er zong nog maar één vogel, en wel voor ons Hollanders een zeer 
bijzondere: een grijs dik diertje, met donkere streepjes op zij en stompen snavel. 
Hij begon altijd met een tamelijk behoorlijk slagje van een toon of drie, vier, 
maar dan leek het opeens, of hij een obstructie in zijn keel kreeg en dan kwam 
eindelijk de rest van ' t liedje proestend en krakend te voorschijn. Dit was dan 
de grauwe gors, die we in Holland zoo goed als nooit te zien krijgen, maar 
die hier in Groningen een van de meest algemeene vogels van de bouwlanden mag 
heeten. Op lederen wring zat er een te zingen j op ons kort ritje naar de dijk 
hoorden wij er minstens een dozijn. 

Ik geloof, dat de Groninger volksnaam: »dikschieterlierelier« wel mag gelden 
als een nabootsing van dat liedje, 't Aardigst was, dat die andere spraakge-
brekkige gors, de rietgors, zich ook in de tarwe liet hooren; terwijl een derde, 
de geelgors, voor ons uit stapte op den weg. 

Toen we op den dijk kwamen, zaten de akkerleeuweriken te zingen op kluiten 
en palen, 't Begon ook een beetje te waaien en aan de Noordpolderzijl lag onze 
boot al kant en klaar. Onze oude vriend de wadschipper, zei dat er water genoeg 
was, en al heel gauw zeilden we het slijkerig geultje uit, naar 't wijde water. 
Juist toen we langs de slikken koersten, kwam de roode zon op, ver achter de 
groengrauwe zee en tooverde een heerlijk kleurenspel over de spiegelgladde 
ondiepe plassen, die wijd en zijd zich uitstrekten over de zwarte vlakte. Slanke 
tureluurtjes stonden op roode pootjes in den modder. 

De reis was heel wat makkelijker dan 't vorig jaar. We konden recht op 
Rottum aanzeilen, zonder vrees voot wadjes. Onze sloep, een gewijzigde redding-
boot, sneed als een mes door 't water, de witte hotels van Borkum rezen al 
hooger en hooger, dra verscheen ook ons eigen eiland met ' t zware breede 
voogdhuis; links hadden we de blonde duintjes van de Noordwestplaat en even 
over vijven lieten we het anker vallen haast vlak aan den Rottumer wal, want 



ROTTUM. 195 

de stroom heeft daar een diepe geul uitgeschuurd, die om zoo te zeggen lederen 
dag dichter aan den duinrand komt. Sedert ons vorig bezoek is hier het duin 
weggeslagen langs de heele Noordwestkust over een breedte van vijftig meter. 
De duinstrook tusschen de Oostelijke en de Westelijke helft van 't eiland is 
geheel vernield; zoodat bij hooge vloeden de zee thans doordringt tot het dijkje 
dat van 't voogdhuis gaat naar de westelijke duintjes. Wordt dit dijkje doorge
slagen, dan is het eiland middendoor gesneden en de zich steeds verwijdende 
geul zal dan spoedig ons merkwaardig eilandje veranderd hebben in een paar 
zandbanken. Dit kan in een jaar of drie gebeurd zijn. 

Toen wij den oever betraden, gingen aan onze rechterhand een duizendtal 
witte vogels de lucht in, dat waren de groote sterns, waarvan we er ook al 
eenige op zee ontmoet hadden. Daar lag dus de broedplaats, maar voor we daar 
een kijkje namen, gingen we ons eerst melden bij den alleenheerscher van 't 
eiland, den Voogd, die niet alleen zijn gezin en zijn knechts heeft te leiden, maar 
ook zooveel als mogelijk is, moet zorgen voor 't eiland zelve en de duizenden 
vogelparen, die er broeden. Hij vond er niets vreemds in, om 's morgens te 
half zes bezoekers te ontvangen — we hadden dan ook behoorlijk belet gevraagd — 
en was dadelijk gereed, om met ons 't eiland eens rond te wandelen. 

We gingen langs 't voormalig slaperdijkje, dat thans tot waker is gepromo
veerd. Links hadden we een grazig duinbultje en op de zuidoosthelling daarvan 
heeft Voogd zijn bergeendenbroederij. De bergeenden huizen hier in zoogenaamde 
kunstholen, pijpen in 't zand met twee, drie of meer broedruimten, die ieder 
door een groote zode zijn bedekt; één gat geeft toegang tot de kamertjes. Als 
je zoo'n zode optilt, dan vind je daar onder ' t bergeendnest, dicht in 't dons, 
in den regel met tien mooie, groote, witte eieren. Een gedeelte van die eieren 
wordt ingezameld en verzonden naar den vasten wal, om daar uitgebroed te 
worden; want de bergeend wordt nog altijd zeer terecht beschouwd als een van 
de mooiste siervogels voor parken en tuinen. Het was wel aardig, al die broed
plaatsen op de boogvormige helling, maar nog aardiger vond ik het, toen Voogd 
vertelde, dat ook enkele paren echt wild broeden ; sommige in 't hooge helmgras, 
andere in houtmij ten. Er spoelt zooveel hout aan, dat ze het daar onmogelijk 
kunnen opbranden, al stoken ze ook nog zoo hard. 

Voorbij de bergeenden begonnen zeezwaluwtjes om ons heen te vliegen, 
gewone vischdiefjes en daar konden ook wel zilvergrijze bij zijn. In een klein 
kuiltje in 't duin, een meter of vijftien in doorsnee, lagen een menigte nesten 
tusschen 't gras, en de lucht boven ons was vol met vischdiefjes Toen we ze 
met onze kijkers nauwkeurig opnamen, zagen we tot onze groote vreugde duidelijk, 
dat 't bijna allemaal zilvergrijze zeezwaluwen waren, de Sterna macrura, die 
zooveel op 't gewone vischdiefje lijkt, dat tot voor een jaar of vijftien van 't 
broeden dezer vogels in ons land niets bekend was. Ze zijn toen 't eerst op 
Texel geconstateerd; 't is te verwachten, dat ze in ons land haast overal te 
vinden zijn, wij hadden ze nu hier bij tientallen voor ons. Er was geen twijfel 
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aan, wij konden duidelijk zien, dat hun snavel tot het alleruiterste puntje helder 
rood was, als bloedkoraal. Enkele gewone vischdiefjes met zwarte snavelpunt 
vlogen er tusschen door; toen we vijfentwintig meter verder waren, zagen we 
zelfs weer voornamelijk de gewone soort. 

In een grasvlakte rechts van 't dijkje lag 't ook vol met nesten van 't 
gewone vischdiefje; meer naar links waren 't weer macrura's en zoo broeden 
deze vogels dan naast elkander over 't heele westelijk stuk van 't eiland, doch 
telkens zoo, dat groepjes van dezelfde soort bij elkander huizen. 

Intusschen werden we betooverd door een ander schouwspel. Met luid ge-

Uuriiiiv, 'i Juni Hill. Koto A. Bi'RDET. 
Vlucht, van ,m Ir slems hoven de tweede groote hroedplaats. 

krijsch kwamen achter een duintje meer dan duizend witte vogels te voorschijn, 
veel witter dan de gewone vischdiefjes. Hun pooten waren zwart, de snavels 
zwart met een klein geel puntje, schedel en nek dicht in de zwarte veeren, die 
wat omhoog stonden, zoodat de kop dikker leek dan die van de andere sterns. 

Dit waren nu de groote sterns, (Sterna cantiaca), hun broedkolonies vormden 
het hoofddoel van onze reis. De zwerm bleef dicht in elkander, zoodat tusschen 
de witte lijven en de witte vleugels door haast niets van de blauwe lucht te zien 
was. In vlug tempo riepen ze ,/starriet, starriet,* met duidelijken klem op de 
tweede lettergreep, maar er waren er ook, die den nek rekten, de kuifveeren van 
den kop opzetten en dan riepen krè-èk, heel nijdig en dreigend. 
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Wij bleven stil staan, een dertig meter van de broedplaats af, maar zoo, dat 
we goed 't gezicht er op hadden. De eieren lagen hier niet in 't hooge gras, 
zooals we dat in 1906 op Texel hadden gezien, maar aan de buitenzij van 't 
duin, op en tusschen aangespoelde rommel, meest stokken en plankjes. De meeste 
nesten bevatten twee eieren, ook drie of een, heel enkele zelfs vier. Ze lagen zoo dicht 
op elkander, dat we op een enkelen vierkanten meter, waar de volksdichtheid ' t 
grootst was, achtenvijftig eieren konden tellen. De heele vestiging, op één na de 
grootste van 't eiland, besloeg een oppervlakte van ongeveer zestig vierkante meter 
en bevatte over de vijftienhonderd eieren, verdeeld over ruim zevenhonderd nesten. 

Voor een nauwkeuriger telling hadden we hier geen gelegenheid, want we 
wilden de kolonie niet te lang verontrusten. De vogels waren anders niet heel 
schuw, want toen we ons goed stil hielden, begonnen ze al spoedig hun evolu
ties, om weer op de nesten neer te dalen. De heele bende vloog met den wind 
een eindje weg, er was niets anders te zien, dan een gezwaai van smalle vleu
gels in de blauwe lucht.. Dan leek het opeens, alsof witte jalouzieön gesloten 
werden, de troep had een zwenking volbracht en daalde nu neer op de nesten. 
De vogels gingen echter niet zitten, maar zwaaiden vlak langs den grond omhoog, 
zwierden in de hoogte weer om met den wind en zwenkten op nieuw. Ditmaal 
bleven een honderdtal vogels op de nesten zitten de anderen herhaalden de bewe
ging, met lederen keer streken er meer op den grond en eindelijk bleven nog 
slechts enkele vogels rondzwieren, de groote massa zat op de eieren, zij aan zij, 
alle met den kop naar de windzijde. De meeste zaten met half opgerichte kuiven, 
een paar die aan ' t kibbelen waren, hadden echt woeste koppen. In deze 
kolonie broedden een aantal nog jonge of niet volledig uitgeruide vogels, die 
hadden tamelijk groote witte plekken op 't voorhoofd. 

Vlak bij deze groote kolonie, geen vijftig meter er vandaan, lagen nog twee 
kleine broedplaatsen, de eene weer op strandrommel, de andere in zuiver zand. 
De eerste had 75 nesten met 141 eieren (16 X 1, 52 X 2 en 7 X 3), de 
andere 108 eieren en 55 nesten (12 X 1, 40 X 2 en 3 X 3). De bewoners 
van deze dorpjes waren veel makker dan die van de groote stad, ze streken al 
neer, als we op vijftien meter afstands stil gingen liggen. Al deze kolonies 
liggen op den Noord westhoek van 't eiland, een duingroepje vormt daar een 
soort van kaap, die door onzen dokter betiteld werd met den naam van Oedjong 
Starriet en we vonden 't zeer geriefelijk, om die plek zoo te blijven noemen. 

Nu sloegen we een weinig links af, overschreden de duinrichel en kwamen zoo 
bij de andere hoofdbroedplaats der groote sterns, die nog sterker was dan de eerste 
en vlak daarbij was weer een „kleine" kolonie, die toch nog altijd over de honderd 
nesten groot was. Bij al die vijf kolonies lagen een of twee scholeksternesten, 
en even voorbij de grootste lag een prachtig bergeendennest onder hooge helm. 

We staken nu ' t weiland over, dat 't midden van 't eiland vormt en zagen 
weldra de eerste zilvermeeuwnesten, groote hoopen van dorre stengels in 't korte 
gras, de meeste met twee, sommige met drie eieren. De groote zilvermeeuwen, 
prachtig spierwit, de gele snavel gesierd met de oranje vlek vlogen om ons heen, 
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kort keffend, maar ze waren lang zoo woest niet, als die van Bergen, maar ze 
hadden dan ook nog geen jongen. Tusschen die zilvermeeuwnesten lagen ook 
nog scholeksters en 't was aardig, om te zien, hoe dapper en brutaal die de 
meeuwen uit de omgeving van hun nest wisten te houden. Onder oorver-
scheurend gegil van „tepiet, tepiet" stormden ze door de lucht op de groote 
witte vogels los en die gingen behoorlijk aan den haal, als ze de harden, scher
pen, rooden snavel zoo dreigend op zich af zagen komen. 

Wij hebben op Texel de Scholekster er wel op betrapt, dat hij eieren ver
slond van strandpleviertjes en dwergsterntjes. Hier op Rottum deed hij zich 

noltum, 4 Juni 1911. Foto A. BURDET, 
Nesten met eieren van de Groote Stern; een kleine kolonie, met latten omgestekt. 

echter van zeer gunstige zyde kennen, want niet alleen verdedigde hij zijn eigen 
gedoe tegen de zilvermeeuwen, maar hij verricht ook zeer prijzenswaardige 
politiediensten ten voordeele van de groote sterns. Zoodra een zilvermeeuw 
de sternkolonie nadert, stormen de rood-wit-zwarte wachters op hem los en 
dan ruimt de eierroover het veld. In 't begin van den broedtijd rooven de 
zilvermeeuwen nog menig sterntjesei; maar zoodra de kolonie sterk genoeg is 
en vooral wanneer er zich één of twee scholeksternesten bij bevinden, is 't met 
't rooven zoo goed als gedaan. Wat voordeel die scholeksternesten nu weer 
hebben van de nabijheid der sterntjes, zou ik niet weten te zeggen. 

(Wordt vervolgd). JAC- P- TH. 


